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Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Tháng 9, tháng 10 được xem là thời điểm lộng lẫy nhất của mùa thu. Đất trời vào thu, 
vạn vật khoác lên mình lớp áo lãng mạn đến nao lòng. Nếu đất Thủ đô gây thương 
nhớ với tiết trời se se, song hành với đó là mùi vị của sen, của cốm, của những gánh 
chả rươi, những hàng bánh chưng rán len lỏi vào không khí; đất Cố đô khiến bất cứ ai 
cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp của rừng Rú Chá mùa thay lá thì Đà Lạt mờ sương 
cũng không kém cạnh với một mùa hồng trĩu quả, mùa hoa dã quỳ hay mimosa vàng 
rực những con dốc mộng mơ. Mỗi điểm đến, mỗi cung đường đều khoác lên mình một 
vẻ đẹp đầy cuốn hút, cùng với đó là mùi vị đến từ vô vàn sản vật mà thiên nhiên đã ưu 
ái ban cho những mảnh đất lành.

Sau 3 tháng hè, du lịch nước ngoài bắt đầu bước vào giai đoạn thấp điểm. Song, Thái 
Lan và Singapore vẫn là hai thị trường duy trì sức nóng một cách ổn định nhờ thuận 
tiện di chuyển, chính sách nhập cảnh dễ dàng và đa dạng các loại hình dịch vụ. Trong 
đó, Thái Lan vẫn giữ vững vị thế của một điểm đến đầy sức hút nhờ hệ thống chùa 
chiền tráng lệ; danh sách các danh thắng trải dài dọc miền đất nước; các khu vui 
chơi giải trí, mua sắm sầm uất bất kể đêm ngày; chi phí dịch vụ lại không quá đắt đỏ,...

Trong BẢN TIN DU LỊCH tuần này, E-Magazine TSTtourist sẽ đưa quý khách, quý độc giả 
đến xứ chùa Vàng để khám phá những điều hay ho nhất. Bên cạnh đó còn là thông 
tin về những đường tour hấp dẫn cả trong và ngoài nước, giúp những ai đang có kế 
hoạch du ngoạn mùa thu-đông đều dễ dàng tìm hiểu và chuẩn bị ngay bây giờ. Đặc 
biệt, Hành trình  m nhạc trải nghiệm Sun Memory - Ký ức số 2 với sự góp mặt của những 
cái tên đình đám như Noo Phước Thịnh, Thu Phương, Hoa hậu Khánh Vân,... hứa hẹn 
mang đến cho quý khách những trải nghiệm đẳng cấp, những giây phút thăng hoa 
thật sự, những mảng ký ức sống động sắc màu tại thiên đường Phú Quốc.

Xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách, Quý độc giả E-Magazine TSTtourist số phát hành 
thứ 51, ngày 21/9/2022 với chủ đề "ĐẾN XỨ CHÙA VÀNG - MUÔN VÀN TRẢI NGHIỆM".

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



TẬN HƯỞNG KỲ NGHỈ ĐẲNG CẤP CÙNG HÀNH 
TRÌNH ÂM NHẠC TRẢI NGHIỆM

SUN MEMORY KÝ ỨC SỐ 2



Mở đầu cho tháng 10, sự kiện Sun Memory - Ký ức số 2 được TSTtourist giới thiệu đến du khách như món quà 
chào mừng hai sự kiện lớn - Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), chúc mừng 
những thuyền trưởng đã luôn vững vàng vượt qua cơn bão lớn, để đưa doanh nghiệp phát triển; vinh danh 
những đóng góp to lớn của những người Mẹ, người chị. Và đã đến lúc các thuyền trưởng nên “tự thưởng” 
cho mình hành trình trải nghiệm hoàn toàn mới, những đứa con dành tặng chuyến đi thú vị cho Mẹ và những 
phụ nữ yêu thương. Nơi ấy chỉ có sóng biển rì rào, âm nhạc, những phút giây sống chậm và tận hưởng dịch 
vụ đẳng cấp để tái tạo năng lượng tích cực. 

Để tái tạo năng lượng, chắc chắn phải cần đến nguồn năng lượng sạch, bởi vậy Phú Quốc được chọn là nơi để 
du khách - những doanh nhân dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian vàng. Và đây là những dấu ấn khác 
biệt mà bạn sẽ có được trong hành trình âm nhạc trải nghiệm.

Trước hết là không gian, nơi bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn các giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ, đó chính là “Lâu đài 
nghệ thuật” Sun Signature Gallery tại thị trấn Địa Trung Hải - công trình biểu tượng độc đáo tại thành phố biển đảo 
Phú Quốc, được thiết kế bởi KTS danh tiếng người Mỹ hay còn được mệnh danh là “phù thuỷ Bill Bensley”, người 
đã thiết kế hơn 200 dự án khách sạn ấn tượng độc đáo tại 50 quốc gia. Du khách khi đặt chân vào không gian Sun 
Signature Gallery như đang du hành thời gian về với thời kỳ "Phục Hưng lần 2" của nghệ thuật phát triển rực rỡ vào 
giữa thế kỉ XX,... Khán phòng Sun Signature Gallery có sức chứa lên tới 1,000 người, mang đậm phong cách kiến 
trúc Gothic, thiết kế cầu kỳ, sang trọng qua từng chi tiết nội thất, hoa văn, cầu thang, chiếu nghỉ, hành lang, đèn 
trang trí, đồng hồ treo tường, trần và cả thảm trải sàn. Đặc biệt ballroom được trang trí bởi hàng vạn viên đá mica 
nhiều màu sắc được đính thủ công trên tường, mái vòm nơi cao nhất lên tới 22m, đèn chùm nặng 500 kg với những 
chi tiết làm bằng vỏ sò tự nhiên và pha lê quý hiếm. Đây là “thánh đường” âm nhạc lộng lẫy nhất mà TSTtourist 
muốn dành riêng cho những thượng khách đẳng cấp của mình cùng trải nghiệm và thăng hoa.

Kế đến hành trình âm nhạc trải nghiệm Sun Memory - Ký ức số 2 sẽ đưa bạn đến với sân khấu đẹp hơn bao giờ với 
thiết kế lộng lẫy, xứng đáng với tuyệt tác kiến trúc đỉnh cao Sun Signature Gallery hoà cùng những nhạc phẩm do 
ca sĩ Thu Phương, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Violinist Hoàng Rob trình bày, trong đó còn có sự góp mặt của 
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân. Đã có hơn 500 khách hàng lần đầu tiên có mặt tại “Thánh đường âm 
nhạc” Sun Signature Gallery tại thị trấn Địa Trung Hải trong Hành trình âm nhạc trải nghiệm Sun Memory - Ký ức số 
1 vào tháng 6/2022, tận hưởng trọn vẹn sự kết hợp giữa không gian nghệ thuật đặc sắc có một không hai những 
giọng ca quyến rũ của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Đến với hành trình tháng 10 lần này, du khách có thêm nhiều lựa chọn, trong đó có hai gói sản phẩm DIAMOND 
và RUBY dành cho du khách kết hợp trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, tham quan và nhận Thiệp mời chương trình 
nghệ thuật vào tối 1/10/2022.

Gói Diamond, du khách sẽ được phục vụ Vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia theo hành trình Sài Gòn - Phú Quốc 
- Sài Gòn; 02 đêm lưu trú tại Resort JW Marriott Emerald Bay tiêu chuẩn tương đương 6 sao; trải nghiệm du thuyền 
Catamaran Sarita; du khách còn được phục vụ đi lại bằng xe Limousine 8 chỗ dành để đưa đón khách VIP và 
hành trình tham quan; 6 bữa ăn đẳng cấp tại Resort, tiệc BBQ trên biển, ăn trưa trên du thuyền Catamaran Sarita 
và Thiệp mời VIP SUN MEMORY - Ký ức số 2. Giá trọn gói hành trình chỉ 41.180.000 đồng/khách.

Bên cạnh đó, còn có gói Ruby với mức chi phí hấp dẫn, chỉ 17.880.000 đồng/khách. Trong đó đã bao gồm vé máy 
bay khứ hồi Sài Gòn - Phú Quốc - Sài Gòn; 2 đêm tại Resort Premier Residences; xe cao cấp phục vụ đưa đón và 
tham quan; 06 bữa ăn tại khách sạn & nhà hàng địa phương và Thiệp mời Sun Memory - Ký ức số 2.

TSTtourist áp dụng mức ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết TSTtourist và khách hàng đã tham gia Sun Memory 
Ký ức số 1 (ngày 18/6/2022). Khách hàng doanh nghiệp có số lượng từ 15 khách trở lên khi đăng ký sẽ có ưu đãi cực kỳ 
hấp dẫn.  

TSTtourist khai thác độc quyền chương trình Sun Memory - Ký ức số 2, là đơn vị lữ hành duy nhất phát hành Thiệp mời Sun 
Memory - Ký ức số 2. Sun Memory - Ký ức số 3 và số 4 sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 11 và 12/2022 tại Phú Quốc.

Hotline đăng ký chương trình:  0909 026 118 hoặc (028) 39.328.328
Đăng ký trực tiếp tại: TSTtourist - số 10 Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM.
 
Đăng ký trực tuyến tại wensite www.tsttourist.com.















•Quyền Trân

Cẩm nang du lịch
xứ sở chùa Vàng

Thái Lan - điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á với nền công nghiệp du lịch thu hút hơn 12 triệu lượt 
khách mỗi năm. Người ta ưu ái dành cho đất nước này nhiều danh xưng mỹ miều như "xứ sở chùa Vàng", 
“thiên đường du lịch“, “thiên đường mua sắm”, “xứ sở của những nụ cười thân thiện",... nhờ các danh thắng 
đồ sộ, hệ thống chùa chiền nguy nga, những lễ hội truyền thống đặc sắc, các khu vui chơi giải trí náo nhiệt, 
nhất là vô số cơ hội shopping tại những khu mua sắm giá rẻ sầm uất. Đặc biệt, cái nhìn cởi mở với người 
chuyển giới cùng việc tạo điều kiện cho du lịch y tế phát triển của chính phủ Thái Lan hơn hai thập kỷ qua 
càng giúp nền du lịch nước này có thêm cơ hội toả sáng rực rỡ.

Chính sách nhập cảnh

Bắt đầu từ 1/7, Thái Lan sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách nước ngoài như quy 
định đăng ký Thailand Pass hay bảo hiểm Covid-19. Cụ thể, theo quyết định của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 
Thái Lan (CCSA), du khách nhập cảnh chỉ cần trình chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19.

Đối với những người không có những giấy tờ này, các quan chức sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên 
bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại các cửa khẩu nhập cảnh. Yêu cầu xét nghiệm ngẫu nhiên 
được áp dụng đến khi Chính phủ Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp tình trạng khẩn cấp để đối phó dịch Covid-19. Việc 
quét thân nhiệt và khai tờ khai nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới cũng được hủy bỏ nhằm hạn chế ùn tắc.

Người dân có thể bỏ khẩu trang khi ở các địa điểm có không gian mở hoặc khi tham gia các hoạt động không 
yêu cầu đeo khẩu trang. Tuy nhiên, CCSA vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại những nơi đông người 
hay những sự kiện có nhiều người tham dự.





Thái Lan mùa nào đẹp?
Đất nước Thái Lan có khí hậu tương đồng Việt Nam với 
hai mùa mưa - khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 tới 
tháng 10, còn mùa khô thường bắt đầu từ tháng 11 đến 
hết tháng 4 năm sau.

Tháng 11 đến tháng 3 là thời điểm thích hợp nhất để du 
lịch Thái Lan vì thời tiết mát mẻ, ít mưa, vạn vật sinh sôi, lễ 
hội tưng bừng, náo nhiệt. Các hoạt động diễn ra trong tiết 
trời thuận lợi giúp du khách có những trải nghiệm đáng 
nhớ tại xứ sở chùa Vàng.

Ăn gì?
Pad Thai

Đây là đặc sản nổi tiếng của Thái Lan, được xếp thứ 5 
trong bảng xếp hạng 50 món ăn ngon nhất thế giới. Pad 
Thai được làm từ những nguyên liệu đơn giản như mì xào 
trộn trứng, đậu phộng, tôm khô, đậu phụ, sốt me, đậu, 
đôi khi có kèm với tôm hoặc mực. Vài phiên bản khác 
của món này có thêm giá đỗ, hẹ, cải củ và thay hải sản 
bằng thịt gà.

Món ăn gây ấn tượng với vị chua ngọt dễ ăn, không cay 
nhiều như hầu hết đặc sản làm nên "hồn cốt" của ẩm 
thực Thái Lan.



Tom Yum Goong

Trong tiếng Thái, “Tom” có nghĩa là canh, “Yum” là vị 
rất đặc trưng của món ăn Thái và “Goong" nghĩa là 
tôm. Món ăn này hiểu theo nghĩa đầy đủ là “canh 
tôm vị Thái ”.

Tom Yum Goong gây ấn tượng với màu nước dùng đỏ 
cam bắt mắt, thơm mùi sả, riềng và có vị chua cay đặc 
trưng. Để nước dùng đặc, đậm đà và có thêm vị béo 
thơm khó cưỡng, người Thái thường cho thêm sữa hoặc 
nước cốt dừa. Đây là món canh truyền thống, thích hợp 
ăn với cơm trong tiết trời nóng của Thái Lan.

Gỏi đu đủ (Som Tam)

Som Tam được nhiều người Việt biết đến với tên gọi 
"gỏi đu đủ Thái". Món ăn được làm từ những nguyên 
liệu hết sức quen thuộc như đu đủ xanh, đậu phộng, 
tôm luộc, chanh, tỏi, ớt.

Som Tam mang đầy đủ các vị cơ bản của ẩm thực 
Thái Lan: vị chua thấm nhuần của nước chanh tươi, 
vị ngọt của đường thốt nốt, vị mặn của nước mắm, 
vị cay của ớt và và sự giòn tan của đậu phộng rang. 
Giã tay các nguyên liệu trong cối để hương vị hoà 
quyện vào nhau làm nên nét đặc trưng khó lẫn của 
món ăn này.



Cà ri gà xanh (Geng Kheaw Wan Gai)

Đây là món cà ri mang màu xanh đặc trưng, khác với 
màu vàng thường thấy ở hầu hết các loại cà ri khác. 
Một điểm khác biệt nữa của cà ri Thái là hương vị tạo 
nên từ nước cốt dừa - sự kết hợp mà chỉ người Thái 
mới dùng để tạo ra món cà ri.

Cà ri xanh có thể được nấu với mọi loại thịt. Tuy nhiên, 
các loại thịt phổ biến là thịt bò, thịt heo, gà hoặc cá 
viên. Như hầu hết món ăn đặc trưng của đất Thái, cà ri 
xanh rất cay vì nước dùng được làm từ ớt xanh, thêm 
nước cốt dừa, cà tím và vô vàn nguyên liệu khác.

Xôi xoài (khao niao mamuang)

Xôi xoài là món tráng miệng kinh điển được giới trẻ 
cực kỳ ưa chuộng tại xứ sở chùa Vàng. Món ăn có 
ba thành phần chính là xoài chín, xôi nếp và nước 
cốt dừa.

Để làm xôi, người Thái thường dùng loại gạo nếp 
"khao niao" ở vùng đông bắc và đồ xôi bằng chõ tre. 
Nước cốt dừa là linh hồn của món ăn này, thường 
được khuấy cùng đường thốt nốt và ít muối để tạo 
thêm hương vị. Sau khi bày xôi ra đĩa, rưới hỗn hợp 
nước cốt dừa lên trên, thêm xoài chín và rắc lên mặt 
một chút đậu xanh rang hoặc vừng rang là có thể dễ 
dàng thưởng thức.



Gỏi tép nhảy (Goong Ten)

Goong Ten là món ăn đường phố không thể không 
thử tại những khu chợ Thái Lan. Món ăn thú vị từ khâu 
chế biến đến khâu thưởng thức.

Những con tép nhỏ xíu được cho sẵn vào chậu nước, 
khi khách gọi, người bán hàng một tay vớt tép tươi 
còn bật tanh tách, một tay chuẩn bị sẵn sàng gia 
vị gồm nước chanh, mắm, bột ớt, thính, lá bạc hà, 
hành, mùi tàu, sả và hành tím xắt nhỏ. Người làm phải 
đảo sốt thật nhanh tay, để tép còn tươi. Vị chua cay 
của nước sốt khiến lũ tép nhảy loạn xạ khỏi bát trộn. 
Để ngăn tép nhảy ra ngoài, người bán hàng có thể 
phải che miệng bát bằng túi nilon.

Muốn thưởng thức Goong ten, thực khách cần có 
nhiều can đảm. Goong ten được ăn kèm xôi trắng 
hoặc gói trong lá lốt. Mỗi hộp thường được bán với 
giá 30 Baht, khoảng 22.000 đồng.

Cơm rang (Kao Phad)

Kao Phad là một trong những món ăn nổi tiếng của 
Thái Lan, được cả người địa phương và du khách ưa 
chuộng. Cơm được rang cùng một loại thịt (gà, tôm, 
cua hoặc bò), trứng, hành, tỏi... Sau cùng thường cho 
lên mặt ít rau mùi. Đây là món ăn vừa rẻ vừa ngon, có 
tại nhiều quán ăn vỉa hè.



Chơi đâu?
Chùa Thuyền Yanawa

Chùa Thuyền được xây dựng dưới thời vua Rama III, được 
thiết kế phỏng theo hình dáng con thuyền của dân buôn 
người Trung Hoa theo lối kiến trúc Thái Lan với phần mái 
cao vút mang đậm phong cách thời Ayutthaya.

Trước cửa chùa Thuyền - Wat Yannawa là mô hình con tàu 
mô phỏng lại quá trình giao thương hàng hải của người 
Thái và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngôi chùa 
được xây dựng như một biểu tượng thể hiện tình đoàn kết 
và hữu nghị giữa Thái Lan và các nước láng giềng.

Chùa Thuyền thờ Phật cùng với hai bảo tháp lưu giữ 
những bình xá lợi. Ngôi chùa này trở thành điểm du lịch 
tâm linh thiêng liêng, thu hút bởi những câu chuyện 
huyền thoại phía sau.



Trân Bảo Phật Sơn

Nằm tại tỉnh Chon Buri, cách thành phố Pattaya 15 km, Trân 
Bảo Phật Sơn là bức tượng được khắc nổi bằng vàng ròng 
trên ngọn núi cao lớn và uy nghi. Tượng Phật cao 130 mét, 
rộng hơn 70 mét với tổng chi phí xây dựng là 161,7 triệu Baht.

Công trình được hoàn thành vào năm 1996 nhân dịp kỷ 
niệm Quốc vương RaMa IX trị vì vương quốc tròn 50 năm. 
Tượng Phật được tạc theo phong cách Sukhothai, rất 
được người dân Thái Lan ưa chuộng.

Chợ nổi Pattaya

Chợ nổi Bốn Miền Pattaya được khai trương vào năm 
2008, để trưng bày đồ thủ công, ẩm thực và sản vật của 
bốn miền Bắc, Trung, Nam và Đông Bắc Thái Lan. Đặc 
trưng của khu chợ này là 4 khu vực phân chia rất rõ ràng, 
đại diện cho 4 miền lớn nhất nước Thái. Nơi đây nổi tiếng 
bởi sự thay đổi trong phong cách kiến trúc, từ những ngôi 
nhà mái nhọn của miền Bắc tới những khu nhà được 
chạm trổ tinh vi hơn của miền Nam.

Trên mặt nước không rộng là những dãy nhà nổi liên hoàn 
với nhau, bày bán đủ mặt hàng, chủ yếu là đồ lưu niệm, 
quần áo, nhiều nhất là hàng ăn. Để trải nghiệm chợ nổi 
Pattaya đúng nghĩa, bạn hãy thuê một chiếc taxi thuyền 
có người lái, từ từ len lỏi khắp con kênh, khám phá kiến 
trúc và cuộc sống quanh khu vực này.



Kanchanaburi

Nằm ở phía Tây Thái Lan và giáp biên giới Myanmar, 
Kanchanaburi là địa danh nổi tiếng với câu chuyện bi 
thương trong lịch sử Thế chiến thứ 2 về cây cầu trên 
sông Kwai cùng tuyến đường sắt mang tên “Tử thần”.

Năm 1942, quân chiếm đóng Nhật Bản nuôi tham vọng xây 
một tuyến đường sắt nối Nong Pladuk ở miền Trung Thái Lan 
tới Thanbyuzayat ở Myanmar. Hơn 16.000 tù binh và khoảng 
100.000 dân phu đã chết trong gần 2 năm xây dựng tuyến 
đường này. Gần cầu sông Kwai là nghĩa trang tưởng niệm 
các chiến sĩ quân đồng minh đã hy sinh khi tham chiến 
chống phát xít Nhật tại đây.

Sau những đau thương quá khứ, Kanchanaburi hiện trở 
thành điểm nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng của du lịch Thái 
Lan với những resort nằm dọc theo các con sông. Nơi đây 
cũng có rất nhiều loại hình du lịch để du khách khám phá 
thiên nhiên như chèo bè tre trên sông, cưỡi voi du ngoạn 
rừng già, tắm suối nước nóng thiên nhiên,...

Cầu sông Kwai

Cầu sông Kwai nối liền đường sắt Thái Lan với Myanmar, là 
cây cầu huyền thoại nổi tiếng qua bộ phim Bridge on the 
river Kwai (Cầu trên sông Kwai) từng đoạt 7 giải Oscar và 
3 giải Quả Cầu Vàng.

Cây cầu được xây chủ yếu bằng xi măng và sắt, gồm 
nhiều nhịp cầu. Khung cảnh xung quanh cây cầu là một 
Kanchanaburi thơ mộng và yên bình như chưa hề xảy ra 
cuộc binh biến tàn khốc nào trong quá khứ. Theo thống 
kê của ngành du lịch Thái Lan, mỗi năm có hơn 16 triệu du 
khách đến tham quan cây cầu này.



Mua gì về làm quà?
Dầu gió, dầu massage

Đây hẳn là món quà rất được lòng những người thân lớn 
tuổi. Tuy nước ta không thiếu các loại dầu gió, cao bôi 
nhưng dầu Thái Lan vẫn là thứ được du khách Việt chọn 
mua khá nhiều. Không chỉ có nhiều công dụng, dầu Thái 
Lan còn sở hữu rất nhiều mùi hương khác nhau.

Các loại dầu này ở Thái có giá rất rẻ và cũng rất dễ mua 
ở thành phố Bangkok. Bạn có thể mua nó ở trong các 
cửa hàng tiện lợi 7/11. Nó có mặt ở khắp các đường 
phố tại đây.

Vải vóc, đồ lụa

Các sản phẩm chuẩn xác làm từ lụa Thái từ lâu đã 
nức tiếng xa gần và thường có giá thành cao bởi nó 
hoàn toàn được dệt thủ công, đạt được độ tinh xảo 
cao. Nếu có điều kiện, du khách có thể tới các cửa 
hàng Jim Thompson để tìm mua các sản phẩm từ lụa 
Thái. Đây là một chuỗi cửa hàng đã có thương hiệu 
nổi tiếng nên người mua hoàn toàn có thể yên tâm 
về chất lượng.



Đồ trang điểm, mỹ phẩm

Mỹ phẩm Thái từ lâu cũng là mặt hàng được nhiều người 
Việt ưa chuộng nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng. 
Khi du lịch Thái Lan, bạn hãy tranh thủ mua một số loại mỹ 
phẩm của Thái như mascara, kem chống nắng, mặt nạ,…

Các trung tâm thương mại tại Bangkok đều có rất nhiều 
nên không quá khó để du khách tham quan, trải nghiệm 
thử và mua mang về một ít.

Những điều nên và không nên làm 
tại Thái Lan
Nên làm

- Nên tỏ thái độ kính trọng đối với nhà vua, nữ hoàng và 
hoàng gia Thái Lan vì đó là những người mà người Thái 
rất tôn sùng. Người Thái sáng sớm và chiều tối thường 
đọc kinh để tỏ lòng tôn kính đức vua của họ. Nếu có 
mặt khi người Thái đọc kinh, bạn cần phải có thái độ 
nghiêm túc theo họ.

- Nên ăn mặc lịch sự và gọn gàng ở những nơi linh thiêng 
như chùa chiền, nhà thờ, tượng phật… Nam phải mặc quần 
áo trang trọng, không mặc quần soóc và không mang dép 
lê, nữ ăn mặc kín đáo lịch sự, không mặc váy ngắn, quần 
áo mỏng, áo không tay, quần bó, dép không quai hậu… 
Nếu vi phạm, bạn sẽ không được vào tham quan.

Không nên làm

- Không nên mang giày dép vào bên trong những nơi có 
hình ảnh Đức Phật
- Không nên leo trèo lên bất kỳ tượng Phật nào
- Không nên mặc quần áo thuộc loại “mát mẻ” hay 
trang điểm quá lòe loẹt ở những nơi thờ cúng
- Nếu bạn là nữ, không nên chạm vào người của nhà sư. 
Nếu một người phụ nữ muốn đưa vật gì đó cho nhà sư, 
họ phải đưa thông qua một người đàn ông.
- Không xoa đầu người khác dù đó là trẻ em, đối với 
người Thái đầu là nơi thiêng liêng nhất.
- Người Thái quan niệm chân bao giờ cũng là phần bẩn 
nhất nên khi ngồi bạn nên tránh để chân lên bàn. Không 
được dùng chân để chỉ vật gì hay chạm vào thân thể 
người khác vì điều này bị xem là thô lỗ. Khi ngồi chéo 
chân, nhất thiết không được để chân hướng về phía ai 
đó, đặc biệt là tượng Phật hay ảnh nhà vua.
- Khi chào người Thái, bạn nên chào theo kiểu hai tay 
chắp trước ngực, đầu hơi cúi xuống.
- Khi bước vào nhà phải bỏ giày dép ra, tránh giẫm lên 
ngưỡng cửa vì người Thái quan niệm thần linh cư ngụ 
ngay ngưỡng cửa.



Xứ sở Chùa Vàng
LẠC VÀO VƯỜN NHIỆT ĐỚI NHIỆM MÀU Ở

Được ví như một vùng trời thần tiên, vườn nhiệt đới Nong Nooch hấp dẫn, gợi trí tò mò của bất kỳ du khách 
nào đặt chân đến Thái Lan. Không chỉ là hệ thống thực vật đa dạng, nơi đây còn là một biểu tượng nghệ 
thuật với những tác phẩm điêu khắc, tạo hình độc đáo.

Vườn thực vật Nong Nooch nằm ở km163 trên đường Sukhumvit ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, là một vườn bách thảo 
rộng gần 2,5 km2 đang thu hút nhiều sự chú ý. 
Nơi đây được đặt theo tên của chủ sở hữu đầu tiên - bà Nongnooch Tansacha và ông Pisit. Năm 1954, hai người 
đã mua quả đồi này và xây nên khu vườn với mục đích ban đầu là làm vườn cây ăn trái, trồng cam, xoài và dừa.

Tuy nhiên, sau khi đi chu du tới nhiều vùng đất trên thế giới và nhận thấy tình yêu của mình với các khu vườn và 
hoa, ông Nongnooch Tansacha đã quyết định biến mảnh đất này thành một vườn thực vật đặc biệt. Để đem đến 
trải nghiệm đủ đầy, ông còn đầu tư xây dựng cơ ngơi với nhà hàng, khu nghỉ mát và các cơ sở khác. Công viên 
sau đó đã được mở cửa vào năm 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những vườn thực vật lớn nhất ở châu 
Á và là một trong mười khu vườn đẹp nhất thế giới. Chính vì vậy, Nong Nooch luôn thu hút được hơn 5.000 du khách 
đến tham quan mỗi ngày.

•Thanh Nghĩa



Nếu nhìn từ trên cao, khu vườn nhiệt đới này có vẻ đẹp 
không khác gì một bức tranh khổng lồ đầy màu sắc. Bước 
vào khuôn viên của khu vườn chắc hẳn ai cũng có cảm 
giác như đang tham gia vào một hành trình du ngoạn thế 
giới, lạc vào cõi thần tiên. Với bộ sưu tập hơn 18.000 loài 
thực vật nhiệt đới, vườn Nong Nooch được chia thành 
nhiều khu vực khác nhau với nhiều chủ để riêng biệt để 
du khách có thể dễ dàng tham quan theo sở thích. 

Khu vực ấn tượng nhất là Vườn châu  u, với việc tỉa các 
cây xanh thành các khối hình học như hình nón, hình 
cầu, hình vuông…và kết hợp với việc bài trí các bức 
tượng theo phong cách Pháp, Italy… Vườn bách thảo 
nhiệt đới với hàng trăm loài cây cùng nhiều đại cảnh 
được tạo hình thú vị. Đối với những ai yêu thích hoa lan 
thì vườn lan sẽ là nơi nhất định phải ghé thăm để chiêm 
ngưỡng hàng trăm giống lan từ khắp nơi trên thế giới. 
Khu vườn khủng long cũng là một điểm đặc trưng thú 
vị của Nong Nooch. Công trình chỉ vừa được thêm vào 
năm 2017 nhưng lại gây ấn tượng mạnh với du khách. 
Với hơn 40 bức tượng khủng long với kích thước khổng lồ 
và nhiều giống loài khác nhau, nằm rải rác khắp thung 
lũng, khu vực này là một không gian tái hiện thế giới tiền 
sử, đem lại một trải nghiệm đầy thú vị.



Với mật độ dày đặc các công trình tham quan như thế 
này, du khách có khi phải tốn cả ngày để tham quan 
hết khu vườn Nong Nooch. Do đó, du khách có thể lựa 
chọn những khu vực mình yêu thích trước hoặc đi theo 
hướng dẫn của các hướng dẫn viên để thuận lợi hơn 
trong việc trải nghiệm.

Ngoài cảnh quan, vườn bách thảo nhiệt đới Nong 
Nooch còn có hai chương trình biểu diễn hấp dẫn là: 
Show diễn văn hóa nghệ thuật đương đại Thái Lan - kết 
hợp giữa múa và nghệ thuật của lễ hội trống, Iuthheete,… 
và The Elephant Show - nơi các chú voi trổ tài xiếc, cùng 
nhiều hoạt động thú vị như đá bóng, bóng rổ, vẽ tranh, 
khiêu vũ, hay đi bộ xuyên người... 

Không đơn thuần là địa điểm giải trí, vườn Nong Nooch 
Thái Lan được tạo ra với mục đích giáo dục và bảo tồn 
cây sa mộc cũng như các cây cọ quý hiếm khác có 
nguy cơ tuyệt chủng. Đặc biệt, tại khu vườn, một loại 
nho quý hiếm có hoa vàng đã được đặt tên là Nong 
Nooch Vine (theo tên khu vườn) như một điều công 
nhận những nỗ lực phát triển dành cho giới thực vật 
của nơi đây.



Khi màn đêm vừa buông cũng là lúc Thái Lan bắt đầu chuyển mình vào không khí sôi động hơn hẳn. Du lịch 
“trái múi giờ” của xứ Chùa Vàng còn thú vị hơn với những hoạt động vui chơi, giải trí đặc trưng chỉ xuất hiện 
vào đêm tối.

‘Thiên đường du lịch” Thái Lan quả thực là một vùng đất lý tưởng cho bất kỳ du khách nào muốn trải nghiệm một 
nhịp sống đủ đầy cung bậc cảm xúc. Đó có thể là choáng ngợp trước cảnh quan hùng vĩ của vùng biển Phuket; 
hào hứng trước miền nhiệt đới Hua Hin hay thích thú trước những hoạt động về đêm sôi nổi của thành phố Bangkok.
Càng về khuya, nhiều điểm vui chơi lại xuất hiện, lên đèn sáng rực cả một dãy phố giúp du khách không bao cảm 
thấy buồn chán.
 
Các chợ đêm nổi tiếng

Nét đặc trưng khó lẫn của du lịch đêm Thái Lan chính là những khu chợ đêm tấp nập người mua, kẻ bán với vô vàn 
các mặt hàng địa phương cùng những món ăn dân dã.

phố thịThái Lan
Nhịp sống về đêm của
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Du khách sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều món đồ thú vị, từ 
đồ lưu niệm, đến váy áo, giày dép, trang sức, hàng hiệu… 
với mức giá vô cùng hấp dẫn. Những khu chợ đêm còn 
là thiên đường dành cho những tín đồ ẩm thực với vô vàn 
những món ăn đường phố trứ danh. Cảm giác vào tấp 
vào một quán ven đường, gọi ngay một phần Pad Thai, 
Som Tum, Tom Yum… vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn phố 
thị Thái Lan nhộn nhịp đã trở thành một đặc trưng, trải 
nghiệm nhất định phải thử của du khách.

Tại xứ sở Chùa Vàng, nhiều chợ đêm nổi tiếng được 
khách thường xuyên ghé thăm: chợ Pratunam, Khao 
San, Chatuchak… hoặc khu Siam Center náo nhiệt.

Nếu muốn trải nghiệm một cảm giác mới lạ thì hãy đến 
chợ nổi Amphawa cổ kính và mộc mạc. Cứ khoảng 6 
giờ tối, du khách có thể được ngắm khung cảnh đom 
đóm rực rỡ trên mặt sông êm đềm.

Thưởng thức bữa tối ở những nơi có “một không hai”
Nếu du khách vẫn còn bâng khuâng, nhàm chán trước 
những quán ăn đã quá quen thuộc thì hãy tham khảo 
những nơi sau đây.

Ai có thể nghĩ rằng bữa tối của mình sẽ vô cùng lãng 
mạn khi thưởng thức trong… khoang máy bay. Nhà 
hàng đặc biệt này có tên “Na-Oh” nằm tại chợ đêm 
Chang Chui, được xây dựng từ khoang một máy bay 
L-1011 TriStar Lockheed cũ. Không gian bên trong vừa lạ 
vừa ấm cúng với những chiếc bàn được bài trí xinh xắn, 
rất thích hợp cho những buổi hẹn hò.



Từ chiếc xe TukTuk biểu tượng của đường phố, người dân 
Thái Lan đã sáng tạo nên hình thức ăn tối trên loại xe 
này. Tour ăn uống này kéo dài 4 giờ đồng hồ, du khách 
được chở dạo quanh Bangkok, mua đồ ăn và ăn ngay 
trên xe trong khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Nếu du khách cần một trải nghiệm sang trọng hơn thì 
hãy lựa chọn bữa tối trên du thuyền Princess. Xuôi dòng 
sông Chao Phraya được mệnh danh là “vua của các 
dòng sông”, du khách sẽ được tận hưởng không gian 
thanh lịch, vừa ngắm cảnh đêm, vừa thưởng thức bữa 
tối thịnh soạn và nghe tiếng nhạc du dương.

Mãn nhãn với show nghệ thuật

Màn đêm của Bangkok, Thái Lan sẽ kém sôi nổi nếu 
vắng đi những tiết mục trình diễn nghệ thuật độc đáo. 

Với chiều dài lịch sử hùng tráng, cùng các phong tục 
truyền thống đặc trưng, bản sắc văn hóa Thái Lan luôn 
có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với du khách. Những yếu tố 
độc đáo này đã được trích hoạt và mang vào những vở 
diễn sân khấu đầy sắc màu, công phu.

Siam Niramit Show hoặc Calypso Cabaret Bangkok là 
hai show diễn đặc trưng không thể bỏ lỡ. Trong đó, Siam 
Niramit Show được Kỷ lục Guinness công nhận có phần 
sân khấu trình diễn cao nhất thế giới (11.95 m), là show 
biểu diễn hoành tráng với sự góp mặt của cả voi và dê 
thật để tái hiện không gian Xiêm cách đây hàng trăm 
năm. Mỡi buổi diễn đều khiến khán giả thích thú trước 
sự hòa hợp giữa diễn xuất, phục trang, dàn dựng bối 
cảnh, âm thanh, ánh sáng… đến mức không ngờ.

Ngoài ra, các trận Muay Thai Live Show với những cú 
đòn đẹp mắt cũng là một lựa chọn thú vị không kém.



HÀ GIANG - CAO BẰNG - 
BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN (7N)
Ngày KH: 4/10; 8/11; 10/12/2022
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách

YÊN BÁI - MÙ CANG CHẢI (4N)
Ngày KH: 6/10; 3/11; 8/12/2022
Giá trọn gói: 10.980.000 đồng/khách

ĐÀ LẠT MÙA HOA DÃ QUỲ (4N)
Ngày KH: 7/10; 11/11; 16,30/12/2022
Giá trọn gói: 6.180.000 đồng/khách

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI 
(3N)
KH: 23/9; 14,21/10; 11/11; 22/12/2022
Giá trọn gói: 4.680.000 đồng/khách

LÀO CAI - BẮC HÀ -
HOÀNG SU PHÌ - TAM ĐẢO (4N)
Ngày KH: 6/10; 3/11; 8/12/2022
Giá trọn gói: 10.980.000 đồng/khách

THỪA THIÊN HUẾ -
ĐÀ NẴNG - HỘI AN (5N)
Ngày KH: 11/10; 9/11; 14/12/2022
Giá trọn gói: 12.980.000 đồng/khách



ĐÓN GIÁNG SINH TẠI HÀN QUỐC:
SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND
(6N)
Ngày KH: 20/12/2022
Giá trọn gói: 29.980.000 đồng/khách

SẮC THU HÀN QUỐC:
SEOUL - NAMI -EVERLAND (5N)
Ngày KH: 21,28/10; 4,11/11/2022
Giá trọn gói: 21.980.000 đồng/khách

THÁI LAN: PATTAYA -
KANCHANABURI - BANGKOK (6N)
Ngày KH: 3/10; 5/11; 3/12/2022
Giá trọn gói: 12.980.000 đồng/khách

THÁI LAN: BANGKOK - HUA HIN
(5N)
Ngày KH: 20/10; 15/11/2022
Giá trọn gói: 11.580.000 đồng/khách

MALAYSIA - SINGAPORE (6N)
Ngày KH: 21/10; 11/11; 8/12/2022
Giá trọn gói: 14.980.000 đồng/khách

NHẬT BẢN: UTSUNOMIYA - 
NIKKO - CÔNG VIÊN HITACHI 
- NÚI PHÚ SĨ - TOKYO (6N)
Ngày KH: 13/10; 12/11; 10/12/2022
Giá trọn gói: 39.980.000 đồng/khách



NHẬT BẢN: TOKYO - HAKONE 
- FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA (7N)
Ngày KH: 20/10; 22/11; 30/12/2022
Giá trọn gói: 48.980.000 đồng/khách

DUBAI - ABU DHABI (5N)
Ngày KH: 04/11/2022
Giá gốc: 32.980.000 đồng/khách
Giá ưu đãi: 30.980.000 đồng/khách

RỰC RỠ SẮC THU CHÂU ÂU: 
PHÁP - THỤY SĨ - Ý (11N)
Ưu đãi 5 TRIỆU/KHÁCH
Ngày KH: 04/11/2022
Giá gốc: 32.980.000 đồng/khách
Giá ưu đãi: 30.980.000 đồng/khách

Ý - PHÁP - TÂY BAN NHA (12N)
Ngày KH: 17/12/2022
Giá trọn gói: 79.980.000 đồng/khách




